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Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Power Fresh – Citrus PFC Spray 750 ml 1 34401

Power Fresh – Cranberry PFR Spray 750 ml 1 34402

Power Fresh – Spring PFS Spray 750 ml 1 34404

Power Fresh – Fresh Linen PFFL Spray 750 ml 1 34406

Tulajdonságok: Előnyök:
• Nagy koncentrációjú légfrissítő / aktív 

szagmentesítő
• Hosszan tartó hatás 

• Azonnali hatályt biztosító 
nagysebességű fúvóka

• Nagy 750 ml-es kiszerelés

Alkalmazás:

POWER FRESH nagy koncentrációjú légfrissítők (PFC, PFR, PFS) / aktív szagmentesítők (PFFL). 
Légfrissítésre / aktív szagmentesítésre használhatók nyilvános helyeken, mint például a várók, folyo-
sók, mosdók, stb. Az iparban elsősorban a levegő felfrissítésére az irodákban, öltözőkben, műhelyek-
ben és különböző nagyobb helyiségekben. Alkalmasak szintén légfrissítőként a közlekedési eszközök 
belső tereiben, például a vonatokon, buszokon, villamosokon, autókban stb.

Power Fresh
Nagy koncentrációjú  

légfrissítő
Nagy koncentrációjú 
aktív szagmentesítő
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, 
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereske-
dőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08  
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

Alkalmazza a terméket a térbe a fúvóka rövid megnyomásával. Mindig győződjön meg róla, hogy 
a fúvóka nem a testre irányul. Ne feledje, hogy már a nagyon rövid alkalmazásnál is nagyon erős és 
azonnali hatást fejt ki.

Figyelmeztetés:  Ne alkalmazza a dekorációs polírozott felületekre, valamint a kicsi, nem szel-
lőztetett terekben.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Állag: átlátszó aeroszolos köd, erős illattal 
Fogyasztás: körülbelül 30 ml / másodperc
Tartály térfogata: nyomástartó edény, 750 ml spray


